
Utställningsgruppens verksamhet hösten 2021 och framåt.  
• 26 okt. Gjorde en tidplan för utställningsarbetet utifrån vår mall. Skrev Inbjudan till 

Sofiamålarna att ställa ut på Julsalongen. Utskick av Inbjudan. Satte upp anmälningslista på 
anslagstavlan. Listan togs ner 9 nov.  

• 11 nov. Formulerade brev till utställare utifrån mall. Därefter utskick.  
• 26 nov. Senaste datum för inlämning av konst till Utställningen. Anslag med info att övriga 

tavlor i ateljén måste tas bort senast 1 dec.  
• 29 nov. Möte för att kolla antal tavlor, storlek etc för att se att det kommit in tillräckligt med 

tavlor för att ha en utställning. 
• 2 dec. Hängde tavlorna, endast i ateljén denna gång. Noterade att behov finns av bättre 

belysning för konst på stafflier, t.ex ”klämlampor”. Skrev vernissagelistan. Skrev ut ett 30-tal 
listor, en del inplastade.  

• 4-5 dec. Utställning. Fem tavlor såldes.  
• 8 dec. Uppföljningsmöte/utvärdering efter förberedelser och utställning ”Jul i Ateljén” 4-

5/12.  
• 14 dec. Möte för att hänga om och ta bort en del konst i Pumpan. Utskick till medlemmarna 

om att ta bort sina tavlor från olika utställningar, resp. annan färdig konst som nu står i 
ateljén. Behövs plats för skapandet i ateljén.  

• 3 febr. 2022. Nästa möte i Utställningsgruppen (ca 1 vecka efter Årsstämman) inför 
förhoppningsvis kommande Vårsalong den 23-24/4 2022. 

Några reflexioner:  
Om smittan håller i sig till när det är dags för Vårsalong, behöver vi fundera på hur vi ska hantera att 
det inte blir för många i Ateljén samtidigt.  
 
Lotteriet är inte Utställningsgruppens ansvar. Vi framför ändå här önskemål om fler tavlor till 
lotteriet. Lite ”magert” denna gång. Kunde bara ha lotteriförsäljning den första dagen.  
 
Vi önskar också fler konstverk till ”Vaggan”. När lotteriet var slut, lades konst från vaggan upp för 
exponering på detta bord, vilket var väldigt fint. 
 
Vid nästa utställning kanske föreningen ska ha ett bord till lotteriet och ett annat för oinramad 
konst.  
 
 


